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Moc znamionowa 30 VA
Wyjście grupowe 1x 230V AC / 5A; 24V DC /
0,5A dla sterowania równoległego (TRL 8)
Stopień ochrony IP 50

Centrale pogodowe WRZ orz WRZ 8000 zaprojektowano
specjalnie do zastosowania w instalacjach
przewietrzania 230V.

Poprzez moduły przekaźników odłączających TRL 8
istnieje możliwość rozbudowania instalacji do 20 grup
wentylacyjnych, przy czym każdą grupą można
sterować indywidualnie poprzez przyciski
przewietrzania i / lub regulator temperatury
pomieszczenia. Na jedną grupę można podłączyć do 20
napędów przewietrzania 230V D+H, co umożliwia
realizację systemów przy użyciu do 400 napędów.
Centralna funkcja pogodowa zapewnia automatyczne
zamykanie wszystkich grup wentylacyjnych przy silnym
wietrze lub deszczu

Parametry:

natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego,
stopień ochrony IP 50
wejście do sterowania zewnętrznego, np.
zegara sterującego
możliwość podłączenia czujek deszczowych
względnie czujek pogodowych bez modułu
dodatkowego
możliwość przyłączenia do 20 grup napędów
poprzez przekaźniki oddzielające TRL 8
sygnalizacja diodowa o przekroczeniu wartości
progowych dla stanów pogodowych wiatr,
deszcz
możliwość ustawienia progu zadziałania
automatyki pogodowej dla 4 - 6Bft w czujce
WRG82
centralna funkcja "ZAMKNIJ" automatyki
pogodowej przy zastosowaniu przekaźników
TRL 8

Parametry techniczne  
Napięcie zasilania 230 V AC
Moc znamionowa 30 VA
Wyjście grupowe 1x 230V AC / 5A; 24V DC / 0,5A dla

sterowania równoległego (TRL 8)
Zakres temperatur pracy -5 ... +40 °C
Stopień ochrony IP 50
Rodzaj obudowy Poliwęglan
Kolor RAL 7035 (jasnoszary)
Wymiary 172x151x95 (szer. x wys. x gł.)
Waga 1,65 kg

D+H WRZ.
Centrala pogodowa


